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Aanwezig van het bestuur:
Ed Grotenhuis
Marije van Weperen
Ron Krabben
Fred Bos
Hannie Waalders

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Natuurhistorisch secretaris
Bestuurslid

De volgende 19 personen waren aanwezig:
Dhr. Louis-Jan van den Berg; dhr. Fred Bos; mw. Els van Dijk; dhr. Theo van Druten; dhr. Henny Esselink;
dhr. Ed Grotenhuis; dhr. Bert van Jaarsveld; mw. Bianca Kobus; mw. Bertha Krajenbrink; dhr. Ron
Krabben; dhr. Rob Lanjouw; Jan Nijeboer; dhr. Ton Reerink; mw. Jetty Rodenburg; mw. Jopie Schreurs; mw.
Hermien Toebes; mw. Hannie Waalders; mw. Bella Welleman; mw. Marije van Weperen.
Afmeldingen zijn ontvangen van:
Dhr. Ton Delsink; mw. Marijke Huysse (was wel bij de borrel); mw. Rianne Maas; dhr. Jan Naaldenberg.
1

Opening
a De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2

Ingekomen stukken
a De secretaris heeft geen ingekomen stukken ontvangen.

3

Notulen vorige jaarvergadering
a Ed Grotenhuis: Inzet asielzoekers tijdens de natuurwerkdagen lijkt door bureaucratie niet van de
grond te komen.
b Els van Dijk: Notitie punt 11 niet geheel duidelijk. Het betekent dat Ed Grotenhuis 1x op de
landelijke vergadering geweest is. De tweede keer kon hij niet.
c Bertha Kraijenbrink: Is de fietsroute rondom Lichtenvoorde al klaar? Ron Krabben: De fietsroute
rond Lichtenvoorde wordt een jubileumuitgave in 2018.
d De aanwezige leden keuren de notulen van de jaarvergadering van 2016 goed.
e Bert van Jaarsveld: Aanvangstijd jaarvergadering graag duidelijker vermelden, was nu lastig te
vinden.

4

Jaarverslag 2016
a De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over
het jaarverslag 2016.
b Niet alle doelen jaarplan zijn bereikt.
c Het ledenaantal is met vier gedaald.
d Bianca Kobus en Theo van Druten nemen afscheid als coördinatoren van de werkgroep
natuurbeheer. Zij ontvangen iets lekkers als bedankje. Hermien Toebes is bereid gevonden de
coördinatie over te nemen.
e De voorzitter bedankt vervolgens de secretaris voor het opstellen van de stukken.

5

Financieel verslag 2016
a De penningmeester geeft toelichting op het financiële verslag. Hij geeft aan dat we er net zoals
voorgaande jaren financieel goed voor staan.
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De natuurwerkgroep natuurbeheer heeft in 2016 ruim 800 euro opgeleverd. Dat is een mooi
bedrag.
Dit jaar heeft onze vereniging 1000 euro uit het Rabobank coöperatiefonds gewonnen. Het is de
vijfde keer dat we een geldbedrag ontvangen van de Rabobank. Hermien Toebes: Het zal leuk zijn
er iets aan te verbinden. Ed Grotenhuis: Het geld zal besteed worden aan ons 100-jarig jubileum in
2018. Waarschijnlijk was het de laatste keer dat het Rabobank coöperatiefonds bestond. Het gaat
een andere opzet krijgen, waarbij het aantal stemmen een rol gaat spelen. Stemmen kan alleen als
lid van de Rabobank.
Het aantal adverteerders loopt flink terug. Waren de advertentie-inkomsten eerst zo'n 1200 euro
per jaar, nu ongeveer 700 euro.
Zoals Gerrit Krajenbrink vorig jaar constateerde, krijgen we geen subsidie (23 euro) meer van de
gemeente Winterswijk.

6

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
a Bertha Krajenbrink meldt dat zij samen met Jetty Rodenburg de kasstukken steekproefsgewijs
heeft gecontroleerd. Alles is in orde bevonden. Compliment voor Ron Krabben.
b Jetty Rodenburg komt nog een keer terug in de kascommissie, daarnaast zal Bert van Jaarsveld
voor twee jaar plaatsnemen in de kascommissie.
c De voorzitter bedankt vervolgens de penningmeester voor het opstellen van de stukken.

7

Jaarplan 2017
a De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over
het jaarplan 2017.

8

Begroting 2017
a De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2017.

9

Bestuursmutatie:
a Ed Grotenhuis wordt herkozen als voorzitter.

10 Verkiezing van afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering van de landelijke KNNV:
a De voorzitter vraagt of er dit jaar leden zijn die met hem naar de V.V. willen gaan? Er zijn geen
aanmeldingen, dus het wordt overgelaten aan het bestuur.
11 Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden, waarin de afdeling
geacht wordt te participeren o.a.:
a De Beleidsraad van het LB
Voorzitter Ed Grotenhuis is hierbij aanwezig geweest. Er zijn organisatorische en financiële
redenen om de fusie tussen de landelijke KNNV en het landelijke IVN niet door te laten gaan. Wel
zal een samenwerking worden aangenaam onder een 'koepel'.
b Het Gewest Gelderland Zuid
Voorzitter Ed Grotenhuis vertegenwoordigt onze afdeling tijdens de vergaderingen van het
gewest voor zover hij aanwezig kan zijn. Afgelopen jaar 1x geweest.
c Platform Natuur & Landschap Winterswijk
Bernhard Harfsterkamp vertegenwoordigt onze vereniging in dit platform, maar is weinig
aanwezig geweest door ziekte. Rody Schröder maakt een verslag van de bijeenkomsten. Dit
hebben we nog niet ontvangen.
12 Verslag van de werkgroepen
a Werkgroep Insecten
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Afgelopen jaar zijn er twee insectenexcursies geweest. Rob Lanjouw wil graag een atlas van de
libellen maken en op de website zetten.
Werkgroep Mossen
Louis-Jan vertelt dat de opkomst laag is. Bij Fred Bos thuis is een mooie mossenwerkruimte
ingericht. Ze gaan gewoon door. Ton Reerink is nu trouw lid. Meer leden mogen natuurlijk
aansluiten.
Werkgroep Paddenstoelen
Afgelopen jaar was een slecht paddenstoelenjaar. Eén determinatie-avond is afgelast en tijdens
sommige excursies zijn weinig paddenstoelen gevonden. De paddenstoelenwerkgroep gaat
komend jaar verder met de determinatieavonden en paddenstoelenexcursies.
Werkgroep Natuurbeheer
Harde kern van zo'n twaalf mensen. Afgelopen jaar geen andere groepen erbij gehad zoals
scouting. Afgelopen jaar niet bij de Heugte geweest. De PAN is hier eerst aan het werk. Daarna
kan de werkgroep weer aan de slag. De natuurwerkdagen zijn voor scholieren een mogelijkheid
als maatschappelijke stage.

13 Samenwerking met het IVN
a De samenwerking met het IVN bestaat op dit moment uit gezamenlijke publiekexcursies en
thema-avonden.
b Beide verenigingen zijn bezig een gezamenlijke plantenwerkgroep op te zetten met als
coördinator Fred Bos. Louis-Jan, Els van Dijk en Jopie Schreurs gaan hierbij assisteren.
c Combilidmaatschap nog niet aan de orde.
d Bondsafdracht IVN veel lager dan wat wij aan de landelijke KNNV moeten afdragen.
e Er wordt sinds kort entree gevraagd voor de thema-avonden. Drie euro voor leden en vijf euro
voor niet-leden. De prijs is inclusief een kopje koffie of thee.
14 Jubileumjaar
a. Jubileumcommissie
In de jubileumcommissie zitten Hannie Waalders, Louis-Jan van den Berg, Jopie Schreurs,
Marijke Huysse en Mereke de Ruiter.
b. Jubileumactiviteiten
Jubileumcommissie is bezig met het opzetten van de activiteiten rondom het jubileum. Er
ondermeer een jubileumboekje worden gemaakt voor basisschoolleerlingen geschreven door
Ronald van Harxen. Louis-Jan en Ed hebben binnenkort een afspraak met de uitgever. Er is
inmiddels een subsidie toegezegd door het WCL van 3500 euro . Bertha Krajenbrink vraagt of er
ook contact met staring advies is over het jubileumboekje. Dat contact heeft Ronald van Harxen
waarschijnlijk al.
15 Wat verder ter tafel komt o.a.
a Tips voor excursies
Bianca Kobus: In de buurt van Ommen, bij de Vecht.
Fred Bos: Baumberge en bossen bij Ahaus. Dichtbij en mooi stuk natuur.
Hermien Toebes: Kampen/Zwolle. Uiterwaarden mooi om te fietsen.
b Wandel- en fietsroutes
Hermien Toebes: Volgend jaar vervolg grenswandeltochten.
c Activiteiten werkgroepen
Zijn al besproken.
16 Rondvraag
a Bertha Krajenbrink wijst ons op het project van Staring Advies: 'Handen uit de mouwen'
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De quiz met als prijs 20 euro en een doosje chocolade is gewonnen door Jetty Rodenburg.
Sluiting: de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.
6 maart 2017
Marije van Weperen
Secretaris KNNV Oost–Achterhoek
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